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Mae’n rhaid i chi ddefnyddio dim ond y fersiwn diweddaraf o Adobe Reader i lenwi’r 
ffurflen hon. Peidiwch â defnyddio Preview neu unrhyw raglen arall.

Mae’r ffurflen hon ar gael yn Saesneg hefyd. Rydym yn croesawu ceisiadau yn 
Gymraeg neu Saesneg ac yn ymroddedig i drin ceisiadau’n gyfartal ni waeth p’un a 
ydym yn eu derbyn yn y naill iaith na’r llall. I gwblhau’r ffurflen yn Saesneg, ewch i 
cronfagymunedolylg.org.uk/a4awales.

Gwybodaeth bwysig

Diolch am roi o’ch amser i ymgeisio am grant Arian i Bawb y 
Loteri Genedlaethol! Darllenwch y nodiadau arweiniad sydd 
ynghlwm wrth y ffurflen a’r Ddogfen Arweiniad a chyfeiriwch 
at y rhain wrth i chi gwblhau eich ffurflen gais. Rydym yn 
gwybod y gall ymgeisio am grant deimlo’n heriol weithiau, yn 
enwedig os mai dyma’ch tro cyntaf. Gallwch gysylltu â ni ar 
0300 123 0735, neu yn cymru@cronfagymunedolylg.org.uk. 
Gofynnir i ddefnyddwyr cyfnewid testun ffonio ar 18001 a 0300 
123 0735 os hoffech gael unrhyw gefnogaeth neu mae gennych 
unrhyw gwestiynau.

Llenwi’r ffurflen 

Mae’n rhaid i rywun o’ch mudiad lenwi’r ffurflen ac mae angen 
i’r bobl gyswllt sydd wedi eu henwi ddeall nod y prosiect a 
sut y caiff ei gyflwyno. Cyn anfon eich cais atom, gwnewch yn 
siŵr fod corff llywodraethu eich mudiad yn fodlon ar yr hyn a 
ysgrifennwyd a’n hamodau a thelerau. 

Dim ond un cais ar gyfer pob sefydliad y gallwch ei gyflwyno 
i Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol ar y tro.  Ni fyddwn yn 
derbyn unrhyw geisiadau eraill y byddwch yn eu cyflwyno. 
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mailto:cymru%40cronfagymunedolylg.org.uk?subject=
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Rhan un: Gwirio eich bod yn 
gymwys i ymgeisio

Gallwch ymgeisio os yw eich mudiad yn:

Fudiad gwirfoddol neu gymunedol

Elusen gofrestredig 

  Grŵp neu glwb sydd â chyfansoddiad 

  Menter gymdeithasol 

 Cwmni buddiant cymunedol (CIC) 

 Ysgol 

  Corff statudol   
(gan gynnwys cyngor tref, plwyf neu gymuned)

 Yn anffodus ni allwn dderbyn ffurflenni cais gan:

 Unigolion

Unig fasnachwyr 

 Mudiadau y mae eu bwriad yw creu elw yn 
bennaf i’w ddosbarthu’n breifat, y rhai nad yw eu 
hasedau wedi’u cloi neu fudiadau a all dalu elw i 
gyfarwyddwyr neu gyfranddeiliaid.

  CBC cyfyngedig trwy gyfranddaliadau

 Mudiadau sydd wedi’u lleoli y tu allan i’r Deyrnas 
Unedig

  Mudiadau sydd eisoes wedi cyflwyno cais Arian 
i Bawb y Loteri Genedlaethol ac sy’n aros am 
benderfyniad ar hyn o bryd

Un mudiad ar ran y llall

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cwrdd â’r meini prawf a 
ganlyn cyn ymgeisio: 

 • Mae gan eich mudiad o leiaf dau o bobl nad oes
unrhyw gyswllt rhyngddynt ar y bwrdd neu bwyllgor
Wrth ‘nad oes unrhyw gyswllt rhyngddynt’, rydym
yn golygu perthynas trwy waed, wedi priodi, mewn
perthynas hir dymor neu bobl sy’n cydfyw yn yr un
cyfeiriad
Bydd angen manylion (enw, dyddiad geni a chyfeiriad
cartref) dau berson cyswllt fel rhan o’ch cais, y bydd
un ohonynt yn gyswllt sy’n gyfreithiol gyfrifol ar gyfer
unrhyw grant a ddyfernir; mae’n rhaid nad oes unrhyw
gyswllt rhwng y rhain hefyd.

Gwybodaeth 
bwysig

Am lawer o resymau, 
rydym yn gwybod nad 
yw bob amser yn bosib 
cwblhau prosiect ymhen 
12 mis. Felly, gallwn 
ystyried prosiectau sy’n 
para ychydig yn hwy. 
Dylech ddweud wrthym 
am faint y bydd eich 
prosiect yn para yng 
nghwestiwn 8. 

Byddwn yn ystyried 
ceisiadau am 
ddigwyddiadau unigol fel 
gŵyl, diwrnod gala neu 
gynhadledd hefyd.

Mae’n rhaid i enw’r 
cyfrif banc gyfateb i enw 
cyfreithiol eich mudiad. 
Os ydych yn ysgol, dylai’r 
cyfrif banc fod yn enw 
eich ysgol, oni bai eich 
bod yn defnyddio cyfrif 
banc Awdurdod Lleol neu 
Ymddiriedolaeth Academi. 

Wrth gyfrifon blynyddol 
rydym yn golygu crynodeb 
o’ch incwm a gwariant. 
Os ydych yn fudiad bach, 
gallai’r rhain gael eu 
cynhyrchu gan eich bwrdd 
ac nid oes rhaid cael ei 
wneud gan gyfrifydd. 

Mae’r categorïau mudiad 
hyn ar gyfer arweiniad 
yn unig. Os nad ydych yn 
siŵr p’un a allwch gael 
eich ariannu ai beidio, 
cysylltwch â ni.
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 • Rydych yn ymgeisio am swm rhwng £300 a £10,000 ar
gyfer prosiect a fydd yn gorffen ymhen tua 12 mis

 • Mae eich prosiect yn dechrau o leiaf 12 wythnos o’r
adeg y bwriadwch gyflwyno’ch cais

 • Mae gennych gyfrif banc Deyrnas Unedig yn enw
cyfreithiol eich mudiad, gydag o leiaf dau o bobl nad
ydynt yn perthyn i’w gilydd a all reoli’r cyfrif.

 • Rydych yn cynhyrchu cyfrifon blynyddol (neu rydych
wedi sefydlu eich mudiad llai na 15 mis yn ôl ac nid
ydych wedi cynhyrchu cyfrifon blynyddol eto)

 • Mae’n ofynnol i chi yrru copi diweddar (o fewn y tri mis
diwethaf) o gyfriflen banc eich mudiad.

Dylai hon fod ar gyfer y cyfrif rydych eisiau i ni dalu’ch 
grant iddo. Mae’n rhaid iddi ddangos:

 • Enw cyfreithiol eich mudiad

 • Y cyfeiriad y gyrrir cyfriflenni ato

 • Enw’r banc

 • Rhif cyfrif

 • Côd didoli

 • Dyddiad (o fewn y 3 mis diwethaf)

Ni allwn dderbyn cyfriflenni:

 • sydd ag enw mudiad wedi’i dalfyrru

 • dros dri mis oed

 • nad ydynt yn cynnwys yr HOLL wybodaeth a fanylir
uchod.

Os ydych yn ysgol sy’n defnyddio cyfrif banc awdurdod 
lleol, atodwch lythyr gan yr awdurdod lleol sy’n cadarnhau 
enw eich ysgol, enw, rhif a chôd didoli’r cyfrif banc. Mae’n 
rhaid i’r llythyr fod â dyddiad arno ac ar bapur swyddogol 
yr awdurdod lleol. Gall cyrff statudol eraill atodi llythyr gan 
eu hadran gyllid sy’n cadarnhau manylion y cyfrif banc y 
byddai arian yn cael ei dalu iddo.
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Rhan dau: Eich mudiad a 
manylion cyswllt

1. Beth yw enw cyfreithiol llawn eich mudiad, fel a
ddangosir yn eich dogfen lywodraethu?

Os yw’r enw cyfreithiol llawn yn anghywir, gall achosi oedi 
i’ch cais.

2. Ydy eich mudiad yn defnyddio enw gwahanol yn eich
gwaith bob dydd?

Os ydy, pa enw arall ydych chi’n defnyddio?

3. Beth yw prif gyfeiriad neu gyfeiriad cofrestredig eich
mudiad, gan gynnwys y côd post? Os ydych yn elusen
neu gwmni cofrestredig dylai’r cyfeiriad hwn gyfateb i’ch
cyfeiriad cofrestredig:

Rydym yn argymell defnyddio cyfeiriad swyddfa eich 
mudiad, ond os nad oes gennych swyddfa gall fod yn 
gyfeiriad cartref. Rhowch eich côd post hefyd.

4. Pa fath o fudiad ydych chi?

Dewiswch eich math o fudiad o un o leiaf o’r categorïau 
hyn. Gallwch ddewis o fwy nag un categori os yn 
berthnasol.

Mudiad gwirfoddol neu gymunedol  
(gan gynnwys elusennau cofrestredig, menter gymdeithasol, 
grwpiau neu glybiau sydd â chyfansoddiad, cwmnïau nid er 
elw, mentrau cymdeithasol a CBC)

Mudiad statudol   
(gan gynnwys cynghorau tref, plwyf neu gymuned)

Ysgol

Arall (nodwch beth)

Gwybodaeth 
bwysig

Cwestiynau 1 a 2

Gallwch ddod o hyd i’ch 
enw cyfreithiol cywir yn 
eich dogfen lywodraethu.

Mae’r math o ddogfen 
lywodraethu sydd gennych 
yn dibynnu ar ba fath o 
fudiad yr ydych. Gallai gael 
ei galw’n gyfansoddiad, 
gweithred ymddiriedolaeth 
neu femorandwm ac 
erthyglau cwmni, neu 
rywbeth hollol wahanol.

Cwestiwn 3

Os ydych yn defnyddio 
cyfeiriad cartref, rhowch 
unrhyw enw tŷ neu rif fflat. 

Cwestiwn 4

Nid rhestr math o fudiadau 
gynhwysfawr mo hon felly 
cysylltwch â ni i wirio os 
nad ydych yn siŵr p’un a 
allwch ymgeisio ai beidio.

Dylai’r adran ‘Pwy all 
ymgeisio?’ ar dudalen 4 
yr Arweiniad eich helpu 
gyda’r cwestiwn hwn. 
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5. Rhowch unrhyw rifau cyfeirnod neu gofrestru sydd
gennych:

Rhif cofrestru elusen

Rhif y cwmni

Rhif Adran Addysg 

6. Beth yw incwm eich mudiad?

Os yw eich mudiad wedi bodoli ers llai na 15 mis ac nid yw 
wedi cynhyrchu cyfrifon blynyddol eto, rhowch y dyddiad y 
disgwyliwch gynhyrchu’ch set gyntaf o gyfrifon blynyddol a 
nodwch yr incwm fel dim byd.

Mae angen i bob mudiad, gan gynnwys ysgolion a 
mudiadau statudol, ddarparu’r wybodaeth hon.

Diwedd y flwyddyn gyfrifyddu  
(Defnyddiwch y fformat dd/mm/bbbb)

Cyfanswm incwm ar gyfer y flwyddyn 

Gwybodaeth 
bwysig

Cwestiwn 5 

Nid oes gan bob mudiad 
rif cofrestru elusen neu rif 
cwmni. 

Os oes gennych un, 
gwnewch yn siŵr eich bod 
yn ei gynnwys. 

Peidiwch â phoeni os 
nad ydych yn elusen 
gofrestredig neu gwmni, 
gallwch ymgeisio i Arian i 
Bawb y Loteri Genedlaethol 
o hyd.

Dim ond ysgolion fydd â 
rhif gan yr Adran Addysg. 

Cwestiwn 6

Rydym yn arbennig 
o awyddus i ariannu
mudiadau bach.

Gydag ysgolion, dylai hwn 
fod yn gyfanswm incwm 
eich ysgol, yn hytrach na’r 
cyfanswm a godir gan 
weithgareddau/codi arian 
yn lleol. 

Nid oes angen rhoi 
ceiniogau, talgrynnwch i’r £ 
agosaf.
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Rhan tri  
Eich prosiect

7. Beth yw enw eich prosiect?

Gallwch ysgrifennu hyd at 40 o nodau gan gynnwys 
bylchau.

8. Beth hoffech chi ei wneud?

Wrth ateb y cwestiwn hwn mae dau brif beth y byddwn yn 
eu hystyried wrth wneud penderfyniad ar eich prosiect.

a.  Mae gan Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol dair
blaenoriaeth ariannu ac mae’n rhaid i chi gwrdd ag o leiaf un
o’r rhain. Dywedwch wrthym sut y bydd eich prosiect yn:

 dod â phobl ynghyd ac adeiladu cysylltiadau cryf o fewn 
ac ar draws cymunedau

 gwella’r lleoedd a lleoliadau sy’n bwysig i gymunedau

 galluogi mwy o bobl i gyflawni eu potensial trwy weithio i 
ddelio â phroblemau yn y cam cynharaf posib

   b.  Mae’n  bwysig i ni eich bod yn cynnwys eich cymuned wrth
ddylunio, datblygu a chyflwyno’r gweithgareddau rydych
yn eu cynllunio, felly dywedwch wrthym sut rydych wedi
gwneud hyn.

Defnyddiwch y blwch testun ar y dudalen nesaf.

Gwybodaeth 
bwysig

Cwestiwn  7

Rydym yn gwybod y gall 
fod yn her i feddwl am 
enw bachog, felly os ydych 
yn cael hwn yn anodd, 
cadwch e’n syml ac yn 
berthnasol.

Cwestiwn  8

Dylai’r adran ‘Beth yw 
amcan y rhaglen?’ ar 
dudalen 5 ein Harweiniad 
helpu gyda’r adran hon. 

Dyma rai syniadau am beth 
arall i ddweud wrthym:

• Sut y daeth eich syniad
prosiect i fodoli. Ydyw’n
rhywbeth newydd, neu
ydych chi’n parhau â
rhywbeth sydd wedi
gweithio’n dda’n
flaenorol?

• Sut y byddwch yn
sicrhau bod pobl
yn gwybod am eich
prosiect ac y byddant
yn dod ato.

• Sut y byddwch yn dysgu
o’ch prosiect ac yn
defnyddio hwn i siapio
prosiectau yn y dyfodol.
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Ysgrifennwch hyd at 4000 o nodau gyda bylchau (tua 500 gair)
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9. Ble fydd eich prosiect yn digwydd?

Rhowch y côd post llawn ble fydd eich prosiect yn  
digwydd, yn enwedig os yw hwn yn wahanol i gyfeiriad 
eich mudiad. 

10. Dywedwch wrthym isod os yw eich buddiolwyr yn
byw mewn ardal benodol o’ch awdurdod lleol. Gallwch
ysgrifennu mwy nag un ardal:

11. Pryd ydych chi’n bwriadu dechrau ar eich prosiect?

Mae’n rhaid i’ch dyddiad dechrau fod o leiaf 12 wythnos 
ar ôl i ni dderbyn eich cais er mwyn i ni gael amser i’w 
brosesu. 

(Defnyddiwch y fformat dd/mm/bbbb)

Gwybodaeth 
bwysig

Cwestiwn 9

Os bydd eich prosiect 
yn digwydd ar draws 
lleoliadau gwahanol, 
defnyddiwch y côd post 
llawn ble bydd y mwyafrif 
o’r prosiect yn digwydd.

Cwestiwn 10

Rydym yn ceisio cywain 
gwybodaeth fanylach am 
ble mae pobl sy’n elwa o 
arian y Loteri Genedlaethol 
yn byw. 

Gallwch roi lleoliad eich 
buddiolwyr fel côd post, 
tref, pentref, ward, stryd 
neu leoliad arall.

Cwestiwn 11

Os yw’ch prosiect yn 
ddigwyddiad unigol, 
rhowch ddyddiad y 
digwyddiad. 

Rhowch amcangyfrif os 
nad ydych yn siŵr pryd 
fydd eich prosiect yn 
dechrau.
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12. Dywedwch wrthym ba gostau rydych eisiau i ni eu
hariannu:

Dylech gynnwys TAW dim ond os na allwch ei hadfer o 
Gyllid a Thollau EM.

Costau Swm gennym 
ni (£)

Enghraifft: Nwyddau swyddfa £450

Cyfanswm

Os yw eich prosiect yn costio mwy nag yr ydych yn 
ymgeisio amdano, dywedwch wrthym beth yw cyfanswm 
cost y prosiect.

Cyfanswm cost y prosiect 

Gwybodaeth 
bwysig

Cwestiwn 12

Dylai’r adran ‘Ar beth 
gallwch wario’r arian?’ ar 
dudalen 6 yr Arweiniad 
eich helpu gyda’r cwestiwn 
hwn. 

Dylech ddefnyddio 
penawdau cyllideb yn 
hytrach na rhestr eitemau 
fanwl. Er enghraifft, os 
ydych yn ymgeisio am 
feiros, pensiliau, papur ac 
amlenni, bydd ‘nwyddau 
swyddfa’ yn iawn. 

Efallai bod rhai mudiadau’n 
gofrestredig gyda Chyllid 
a Thollau EM er mwyn 
adfer TAW. Os ydych yn 
gofrestredig, ni allwn 
ariannu unrhyw TAW ar 
gyfer eich prosiect. 

Os nad ydych yn 
gofrestredig, gallwch 
gynnwys TAW yn eich 
costau. 

Dyma gost popeth sy’n 
gysylltiedig â’ch prosiect, 
hyd yn oed yr eitemau a 
gweithgareddau nad ydych 
yn gofyn i ni eu hariannu. 
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Rhan pedwar: Monitro buddiolwyr

Mae eich atebion yn bwysig i ni gan eu bod yn helpu ni ddeall yn well pwy sy’n elwa o’n 
grantiau. Mae rhannu’r wybodaeth gyda ni’n golygu bod gennym gyfle gwell o gefnogi 
ystod eang o fuddiolwyr. 

13. Nodwch faint o bobl a fydd yn elwa o’ch prosiect sy’n siarad Cymraeg trwy dicio un o’r
blychau isod

 Pawb  Mwy na hanner  Llai na hanner  Neb

14. Ydy eich gweithgaredd wedi’i dargedu at grŵp penodol o bobl?

 Ydy  Nac ydy

Os ydy, rhowch fanylion pellach isod ynghylch pwy y mae’ch gweithgaredd wedi’i dargedu 
atynt. 

Os nac ydy, nid oes angen i chi gwblhau gweddill yr adran hon.

15. Os yw’ch gweithgaredd wedi’i dargedu at bobl o gefndir ethnig penodol, dywedwch
wrthym ba un:

Gallwch ddewis hyd at dri. 

Gwyn

  Lloegr/Yr Alban/ Cymru/
Gogledd Iwerddon/ 
Iwerddon Deyrnas Unedig

  Sipsi neu Deithiwr 
Gwyddelig

  Unrhyw gefndir gwyn arall

Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Deyrnas Unedig

 Y Caribï  Affrica  Unrhyw gefndir Du/Affricanaidd/Caribïaidd arall

Asiaidd/Asiaidd Deyrnas Unedig

 India   Bangladesh  Pacistan  Tsieina   Unrhyw gefndir Asiaidd arall

Cefndir ethnig cymysg/lluosog

  (Pobl y mae eu rhieni o gefndir ethnig gwahanol i’w gilydd)

Grŵp ethnig arall

 Arabaidd   Unrhyw gefndir arall
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16. Os yw’ch gweithgaredd yn targedu pobl o ryw benodol, nodwch ba un:

Gwrywaidd   Benywaidd

17. Os yw eich gweithgaredd yn targedu pobl o grŵp oedran penodol, nodwch ba un:

 0 - 24 oed    25 - 64 oed  Dros 65 oed

18. A fydd eich gweithgaredd wedi’i dargedu at bobl sydd ag anableddau?

Rydym yn defnyddio’r diffiniad o Ddeddf Cydraddoldeb 2010, sy’n disgrifio unigolyn anabl 
fel rhywun â nam corfforol neu feddyliol sydd ag effaith andwyol sylweddol a hir dymor ar 
ei allu i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd.

 Bydd  Na fydd

19. Os yw’ch gweithgaredd yn targedu pobl o grefydd neu gred benodol, nodwch ba un:

Bwdhaeth   Cristnogaeth   Hindŵaeth   Iddewiaeth

Moslemiaeth   Sikhiaeth   Arall    Dim crefydd

20. A fydd eich gweithgaredd wedi’i dargedu at bobl sy’n hunanadnabod fel Lesbiaidd,
Hoyw neu Ddeurywiol?

 Bydd  Na fydd

21. A fydd eich prosiect o fudd pennaf i bobl sydd â chyfrifoldebau gofalu?

Bydd  Na fydd
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22. Prif gyswllt:
Pwy dylwn ni gysylltu â nhw os oes gennym gwestiynau ynglŷn
â’ch cais? Ni all fod yr un person â’r cyswllt sy’n gyfreithiol
gyfrifol Cwestiwn 23).
Teitl:   Mr   Mrs   Ms  Miss  Dim teitl
22.1 Enwau cyntaf (llawn):

22.2 Cyfenw:

22.3 Dyddiad geni (Defnyddiwch y fformat dd/mm/bbbb):

22.4 Cyfeiriad cartref, gan gynnwys y côd post:

22.5 Ydyn nhw wedi byw yn y cyfeiriad hwn dros y tair 
blynedd ddiwethaf?

 Ydynt    Nac ydynt
Os nac ydynt, rhowch eu cyfeiriad cartref blaenorol, gan 
gynnwys y côd post

22.6 Rhowch o leiaf un rhif ffôn:

Rhan pump: Pobl gyswllt

Mae angen i ni wybod dyddiad geni a chyfeiriad cartref y ddau berson cyswllt. Mae hyn yn 
cynnwys cyfeiriad blaenorol os ydynt wedi byw yn eu cyfeiriad presennol ers llai na thair 
blynedd. Cofiwch fod yn rhaid nad oes unrhyw gyswllt rhwng y bobl hyn. Wrth ‘nad oes 
cyswllt rhyngddynt’ rydym yn golygu perthynas trwy waed, priodas, perthynas hir dymor, 
neu bobl sy’n byw yn yr un cyfeiriad. n. 

Rydym yn defnyddio hyn i gyflawni rhai gwiriadau adnabyddiaeth sylfaenol fel rhan o’n 
proses atal twyll safonol, felly gwiriwch fod yr wybodaeth a ddarperir yn gywir. Mae angen 
i bob mudiad, gan gynnwys ysgolion a mudiadau statudol, ddarparu hyn.

Mae’n bosib y bydd ein gwiriad adnabyddiaeth yn ymddangos ar adroddiad credyd, ond 
nid yw’n wiriad credyd ac fe gaiff ei weld dim ond gan yr unigolyn rydym yn ei wirio, felly 
ni fydd ei radd gredyd yn cael ei heffeithio. Gallwch gael gwybod mwy yn yr adran polisi 
diogelu data ar dudalen 15 y ffurflen hon, neu drwy edrych ar y ‘Canllaw i’n gwiriadau ar 
eich gwybodaeth’ a’r ‘Canllaw i ddadansoddi risg’ y gallwch gael mynediad iddynt trwy’r 
ddolen hon cronfagymunedolylg.org.uk/gwiriogwybodaeth. Fel arall, gallwch gysylltu â ni 
yn cymru@cronfagymunedolylg.org.uk neu ffonio ein tîm cymorth ar 0300 123 0735. 

Cwestiwn 22

Mae’n rhaid i’r prif gyswllt 
fedru ateb unrhyw 
gwestiynau sydd gennych 
ynglŷn â’r prosiect. Er y 
bydd angen iddynt fod 
yn rhan o’r mudiad sy’n 
ymgeisio, nid oes angen 
iddynt fod ag unrhyw 
swydd benodol.

Cwestiwn 22.3

Mae angen i’ch prif gyswllt 
fod o leiaf 16 oed.  

Cwestiynau 22.3 and 22.4

Mae’n bwysig sicrhau bod 
y manylion hyn yn gywir, 
gan y bydd gwallau’n 
methu ein gwiriadau 
dilysu ac yn debygol o 
achosi oedi i’ch cais.

Gwybodaeth 
bwysig

mailto:cronfagymunedolylg.org.uk/gwiriogwybodaeth?subject=
mailto:cymru%40cronfagymunedolylg.org.uk?subject=
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22.7 Cyfeiriad e-bost. Byddwn yn defnyddio hwn pryd 
bynnag y byddwn yn cysylltu â chi ynglŷn â’ch prosiect:

22.8 Pa iaith dylem ei defnyddio?

 Cymraeg  Saesneg

22.9 Dywedwch wrthym am unrhyw anghenion cyfathrebu 
penodol sydd gan y cyswllt hwn: 

23. Cyswllt sy’n gyfreithiol gyfrifol:

Pwy yn eich mudiad fydd yn gyfreithiol gyfrifol am yr 
ariannu? Ni all fod yr un person â’r prif gyswllt

Mae’n rhaid i’r cyswllt sy’n gyfreithiol gyfrifol fod o leiaf 
18 oed. Mae’n gyfrifol am sicrhau bod y cais hwn wedi’i 
gefnogi gan y mudiad sy’n ymgeisio, bod unrhyw brosiect a 
ariennir yn cael ei gyflwyno fel a amlinellir yn y ffurflen gais 
a bod y mudiad a ariennir yn bodloni ein gofynion monitro.

1. Os ydych yn elusen gofrestredig neu gwmni, gwnewch
yn siŵr bod eich cyswllt sy’n gyfreithiol gyfrifol wedi’i
restru fel aelod o gorff llywodraethu eich mudiad ar
gofnodion y rheoleiddiwr perthnasol (e.e. y Comisiwn
Elusennau, OSCR, Tŷ’r Cwmnïau).

2. Dylai fod gan gwmnïau isafswm o ddau Gyfarwyddwr.
Gall hyn gynnwys yr Ysgrifennydd Cwmni, cyhyd â’i
fod hefyd yn Gyfarwyddwr ac mae ganddo’r pŵer i
weithredu dros y cwmni

Mae’n rhaid i’r cyswllt sy’n gyfreithiol gyfrifol fod mewn 
un o’r swyddi a ganlyn, sy’n dibynnu ar ba fath o fudiad yr 
ydych chi. Ticiwch y blwch perthnasol:

Cwmni/Elusen 
Gorfforedig 

 Cyfarwyddwr neu Ysgrifennydd 
Cwmni

Ysgol  Pennaeth

Corff statudol  Prif Weithredwr, Cyfarwyddwr, 
neu Glerc y Cyngor ar gyfer 
Cynghorau Plwyf neu Dref

Pob math arall o fudiad 
(gan gynnwys Elusen 
Gofrestredig)

 Cadeirydd, Is-gadeirydd, 
Trysorydd, Ysgrifennydd neu 
Ymddiriedolwr

Cwestiwn 22.7

Byddwn yn defnyddio’r 
cyfeiriad e-bost hwn i roi’r 
wybodaeth ddefnyddiol 
ddiweddaraf i chi, fel 
grantiau eraill sydd ar gael,  
ac i rannu gwybodaeth a 
storïau defnyddiol gan  
ddeiliaid grant eraill. 

Sylwer y gall e-byst gan 
y Gronfa Loteri Fawr 
gael eu hidlo i’ch post 
sgrwtsh/sbam, felly 
efallai y byddwch eisiau 
gwirio’r ffolderau hyn yn 
rheolaidd neu ychwanegu 
ein cyfeiriad e-bost at eich 
‘rhestr ddiogel’.

Cwestiwn 22.9 

Gall hyn gynnwys ffôn 
testun, iaith arwyddion, 
print bras, tâp sain neu 
braille neu rywbeth 
arall. Rydym yn falch o 
helpu gydag anghenion 
cyfathrebu.

Cwestiwn 23 

Mae angen i’r person hwn 
ddarllen yr amodau a 
thelerau yn Rhan chwech a 
llofnodi’r ffurflen cyn i chi 
ei hanfon atom. 

Gwiriwch eich ateb i 
gwestiwn 4 i sicrhau eich 
bod wedi dewis y math 
cywir o fudiad. 

Gwybodaeth 
bwysig



Ffurflen gais Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol v13 (20.02.19) 15

23.1 Teitl:

  Mr   Mrs   Ms  Miss  Dim  teitl
23.2 Enwau cyntaf (llawn): 

23.3 Cyfenw:

23.4 Swydd neu deitl swydd:

23.5 Dyddiad geni (Defnyddiwch y fformat dd/mm/bbbb):

23.6 Cyfeiriad cartref, gan gynnwys y côd post:

23.7 Ydyn nhw wedi byw yn y cyfeiriad hwn dros y tair 
blynedd ddiwethaf?

 Ydynt Nac ydynt
Os nac ydynt, rhowch eu cyfeiriad cartref blaenorol, gan 
gynnwys y côd post:

23.8 Rhowch o leiaf un rhif ffôn:

23.9 Cyfeiriad e-bost. Byddwn yn defnyddio hwn pryd 
bynnag y byddwn yn cysylltu â chi ynglŷn â’ch prosiect:

23.10 Pa iaith dylem ei defnyddio?

 Cymraeg  Saesneg
23.11 Dywedwch wrthym am unrhyw anghenion 
cyfathrebu penodol sydd gan y cyswllt hwn:

Gwybodaeth 
bwysig

Cwestiwn 23.9

Byddwn yn defnyddio’r 
cyfeiriad e-bost hwn i roi’r 
wybodaeth ddefnyddiol 
ddiweddaraf i chi, grantiau 
eraill sydd ar gael, ac 
i rannu gwybodaeth a 
storïau defnyddiol gan 
ddeiliaid  
grant eraill.

Sylwer y gall e-byst gan 
y Gronfa Loteri Fawr 
gael eu hidlo i’ch post 
sgrwtsh/sbam, felly 
efallai y byddwch eisiau 
gwirio’r ffolderau hyn yn 
rheolaidd neu ychwanegu 
ein cyfeiriad e-bost at eich 
‘rhestr ddiogel’.

Cwestiwn 23.11

Gall hyn gynnwys ffôn  
testun, iaith arwyddion, 
print bras, tâp sain neu 
braille neu rywbeth 
arall. Rydym yn falch o 
helpu gydag anghenion 
cyfathrebu.

Cwestiwn 23.4

Sicrhewch fod hyn yr un 
peth â’ch ateb i 23 uchod.

Cwestiwn 23.5

Mae angen i’ch cyswllt sy’n 
gyfreithiol gyfrifol fod o 
leiaf 18 oed.  

Cwestiynau 23.5 and 23.6

Mae’n bwysig sicrhau bod 
y manylion hyn yn gywir, 
gan y bydd gwallau’n 
methu ein gwiriadau dilysu 
ac yn debygol o achosi 
oedi i’ch cais.
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Rhan chwech: Eich datganiad

Darllenwch yr adran hon yn ofalus a gwnewch yn siŵr eich bod yn deall y cyfan ohoni, yn 
enwedig ein hamodau a thelerau.  

Diogelu data

Mae’r Gronfa Loteri Fawr yn gorff cyhoeddus sydd â dyletswydd i ddosbarthu arian y Loteri 
Genedlaethol ac arian arall ar ffurf grantiau ar gyfer achosion da. Rydym yn defnyddio’r 
data personol a ddarparwch, fel manylion cyswllt unigolion yn eich mudiad, i’ch helpu 
ymgeisio am grant ac asesu’ch cais. Mae’n bosib y byddwn hefyd yn gwneud gwiriadau ar 
yr unigolion fel a ddisgrifir isod. Os dyfernir grant, byddwn yn defnyddio’r data personol i 
reoli a monitro’r grant, gwneud gwerthusiadau ac ymchwil, a gwirio bod yr arian yn cael ei 
ddefnyddio’n briodol. 

Mae’n bosib y byddwn yn rhannu’ch data personol gyda mudiadau sy’n ein helpu gyda’n 
gweithgareddau gwneud grantiau neu eraill sydd â diddordeb dilys yn ein gwaith neu sydd 
wedi ariannu’ch grant. Byddwn yn rhannu dim ond y data personol y mae ei angen arnynt i 
wneud eu gwaith ac yn amodol ar fesurau diogelwch priodol. 

Mae’n bosib y byddwn yn cadw mewn cyswllt â chi trwy gydol bywyd eich grant ac yn 
anfon gwybodaeth atoch trwy e-bost ynglŷn â’ch grant. Bydd hon yn cynnwys gwybodaeth 
ddefnyddiol am ystod o bethau gan gynnwys sut i hysbysebu’ch grant, gwybodaeth am 
gyllid arall sydd ar gael a syniadau ac awgrymiadau prosiect gan ddeiliaid grant eraill. 

Mae ein Hysbysiad Diogelu Data a Phreifatrwydd yn darparu mwy o wybodaeth am sut 
rydym yn storio ac yn defnyddio data personol a’r sail gyfreithiol dros hyn. Darllenwch 
yr Hysbysiad llawn sydd wedi’i gyhoeddi ar ein gwefan yn cronfagymunedolylg.org.uk/
diogeludata neu cysylltwch â ni i ofyn am gopi caled. Mae’n bosib y caiff yr Hysbysiad ei 
ddiweddaru o dro i dro. 

Rhyddid gwybodaeth

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn rhoi’r hawl i’r cyhoedd ofyn am unrhyw 
wybodaeth a ddelir gennym. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth a dderbynnir gan drydydd 
partïon megis y canlynol, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt: ymgeiswyr am grantiau, 
deiliaid grantiau a chontractwyr. Darllenwch ein polisi llawn sydd wedi’i gyhoeddi ar 
ein gwefan cronfagymunedolylg.org.uk/rhyddidgwybodaeth. Gall y polisi hwn gael ei 
ddiweddaru o dro i dro.

Os credwch y gallai gwybodaeth yn eich cais fod wedi’i heithrio o gael ei rhyddhau os 
gofynnir amdani, dylech roi wybod i ni am hyn pan fyddwch yn ymgeisio. Ni fyddwn fel 
arfer yn rhyddhau gwybodaeth am eich prosiect wrth iddo gael ei asesu. Fel arall byddwn 
yn defnyddio ein barn i benderfynu p’un a fydd unrhyw eithriadau’n berthnasol, y byddwn 
efallai yn ceisio’ch barn chi arnynt. Byddai data personol yn cael ei cuddio, yn amodol ar 
ofynion deddfau diogelu data.

Ein hagwedd at dwyll

Rydym yn gwybod bod mwyafrif helaeth y llawer o filoedd sy’n ymgeisio i ni ac yn 
defnyddio ein hariannu yn onest. Er hynny, weithiau rydym yn derbyn ceisiadau twyllodrus 
ac felly mae’n ddyletswydd arnom i wneud gwiriadau ar unigolion mewn mudiadau sy’n 
ymgeisio am grantiau. 

mailto:cronfagymunedolylg.org.uk/diogeludata?subject=
mailto:cronfagymunedolylg.org.uk/diogeludata?subject=
mailto:cronfagymunedolylg.org.uk/rhyddidgwybodaeth?subject=
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Gan hynny, caiff yr wybodaeth rydym wedi’i chywain oddi wrthych ei rhannu ag 
asiantaethau atal twyll  a fydd yn ei defnyddio i atal twyll a gwyngalchu arian ac 
i gadarnhau eich adnabyddiaeth. Os byddwn yn canfod twyll, mae’n bosib y caiff 
gwasanaethau penodol, fel cyllid neu gyflogaeth, eu gwrthod i chi. 

Mae manylion pellach sut caiff eich gwybodaeth ei defnyddio gennym a’r asiantaethau atal 
twyll hyn, eich hawliau diogelu data a sut i gysylltu â ni, ar gael yn llawn yn ein Hysbysiad 
Diogelu Data a Phreifatrwydd a gyhoeddir ar ein gwefan cronfagymunedolylg.org.uk/
diogeludata. Cysylltwch â ni i ofyn am gopi caled trwy ffonio ein llinell gymorth ar 0300 123 
0735, neu drwy ysgrifennu at Gwasanaethau Cwsmeriaid, Cronfa Loteri Fawr, 10fed Llawr, 
Tŷ Helmont, Ffordd Churchill, Caerdydd, CF10 2DY. 

Mesur y Gymraeg

O dan Fesur y Gymraeg 2011 mae’n rhaid i bob corff cyhoeddus yng Nghymru yn ogystal â 
mudiadau sy’n derbyn ariannu gan gyrff cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys arian gan 
y Gronfa Loteri Fawr, fodloni gofynion y Mesur wrth ddarparu gwasanaeth dwyieithog i’r 
cyhoedd yng Nghymru.  Gallwch ddarllen mwy o wybodaeth am ein Safonau Cymraeg a sut 
i gydymffurfio â’n gofynion o ran y Gymraeg yma cronfagymunedolylg.org.uk/iaithgymraeg.

http://www.cronfagymunedolylg.org.uk/diogeludata
http://www.cronfagymunedolylg.org.uk/diogeludata
http://www.cronfagymunedolylg.org.uk/iaithgymraeg
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Amodau a Thelerau Safonol ar gyfer Arian i Bawb 
y Loteri Genedlaethol
1.  Trwy gyflwyno cais i’r Gronfa Loteri Fawr, mae’r mudiad a enwir yn y cais (y cyfeirir

ato fel “chi”, “eich”, “rydych” a “byddwch” yn yr amodau a thelerau hyn) yn
cytuno, os dyfernir grant iddo, i:

1.1.  ddal y grant ar ymddiriedaeth dros y Gronfa Loteri Fawr (y cyfeirir ati fel “ni”, “ein”, 
“rydym” a “byddwn”) a’i ddefnyddio dim ond ar gyfer eich prosiect chi, neu fel y 
cytunir fel arall gyda ni, a dim ond ar gyfer gwariant ar ôl dyddiad y dyfarniad grant;

1.2.  darparu’n ddi-oed unrhyw wybodaeth ac adroddiadau y mae eu hangen arnom ni 
ynglŷn â’r prosiect a’i effaith, yn ystod ac ar ôl diwedd y prosiect;

1.3.  gweithredu’n gyfreithiol wrth gyflawni’ch prosiect, yn unol ag arfer gorau ac 
arweiniad gan eich rheoleiddiwyr, a dilyn unrhyw ganllawiau a gyhoeddir gennym 
ni ynglŷn â’r prosiect neu ddefnyddio’r grant;

1.4.  cydnabod arian y Loteri Genedlaethol gan ddefnyddio brand cyffredin y Loteri 
Genedlaethol yn unol â’r canllawiau brand perthnasol;

1.5.  cadw’r grant mewn cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu Deyrnas Unedig sy’n 
bodloni ein gofynion fel a ddisgrifir yn y canllawiau ac yn mynnu bod o leiaf dau 
unigolyn nad oes unrhyw gyswllt rhyngddynt yn cymeradwyo pob trafodiad a 
didyniad;

1.6.  dychwelyd unrhyw ran o’r grant na chaiff ei defnyddio ar gyfer eich prosiect neu 
sy’n gymorth gwladwriaethol anghyfreithlon;  

1.7.  pan fydd eich prosiect yn cynnwys cydweithio â phlant, pobl ifainc neu oedolion 
bregus, mabwysiadu a gweithredu polisi diogelu ysgrifenedig priodol, dod o hyd 
i ganiatâd ysgrifenedig gan ofalwyr neu warcheidwaid cyfreithiol a chyflawni 
gwiriadau cefndir ar gyfer yr holl gyflogeion, gwirfoddolwyr, ymddiriedolwyr neu 
gontractwyr yn unol â gofynion cyfreithiol neu ein canllawiau;

1.8.  cydymffurfio â deddfau diogelu data a chael caniatâd gan eich buddiolwyr er 
mwyn i ni a chi dderbyn a phrosesu eu gwybodaeth bersonol a chysylltu â nhw; 

1.9.  cadw cofnodion cywir a chynhwysfawr o’ch prosiect yn ystod y prosiect ac am 
saith mlynedd wedyn ac, ar gais, darparu copïau i ni o’r cofnodion hynny a 
thystiolaeth o wario’r grant, megis derbynebau a chyfriflenni banc gwreiddiol;

1.10.  caniatáu mynediad rhesymol ar ein cyfer ni a/neu’r Rheolwr ac Archwilydd 
Cyffredinol i’ch adeiladau a systemau i archwilio cofnodion prosiect a grant; 

1.11.  Cronfa Loteri Fawr gyhoeddi a rhannu gwybodaeth amdanoch chi a’ch prosiect 
gan gynnwys eich enw a delweddau o weithgareddau prosiect. Trwy hyn rydych 
yn rhoi trwydded rhydd rhag breindaliadau i ni atgynhyrchu a chyhoeddi unrhyw 
wybodaeth brosiect a roddwch i ni. Byddwch yn ein hysbysu pan fyddwch yn 
darparu’r wybodaeth os nad oes gennych ganiatâd i ni ei defnyddio at y dibenion 
hyn; a

1.12.  Os yw eich prosiect yn cael ei gyflwyno yng Nghymru, galluogi pobl i gymryd rhan 
yn Gymraeg a Saesneg, gan drin y ddwy iaith yn gyfartal. Mae’n rhaid i siaradwyr 
Cymraeg fedru cael mynediad i wasanaethau yn Gymraeg ac mae’n rhaid 
cynhyrchu’r deunyddiau i gyd yn ddwyieithog. 



Ffurflen gais Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol v13 (20.02.19) 19

2.  Rydych yn cydnabod bod gennym ni’r hawl i atal neu derfynu’r grant a/neu fynnu
eich bod yn ad-dalu’r grant cyfan neu ran ohono mewn unrhyw un o’r sefyllfaoedd a
ganlyn. Mae’n rhaid i chi roi gwybod i ni os yw unrhyw un o’r sefyllfaoedd hyn wedi
digwydd neu’n debygol o ddigwydd.

2.1  Rydych yn defnyddio’r grant mewn unrhyw ffordd heblaw am yr hyn a 
gymeradwyir gennym ni neu’n methu â chydymffurfio ag unrhyw un o’r amodau 
a thelerau hyn.

2.2  Rydych yn methu â gwneud cynnydd da gyda’ch prosiect neu rydych yn 
annhebygol, yn ein barn ni, o gwblhau’r prosiect neu gyflawni’r canlyniadau y 
cytunwyd arnynt gyda ni.

2.3  Mae arian cyfatebol sydd gennych chi ar gyfer y prosiect yn cael ei ddileu neu os 
byddwch yn derbyn cyllid dyblyg ar gyfer yr un costau prosiect a ariennir gan y 
grant.

2.4  Rydych yn darparu gwybodaeth ffug neu gamarweiniol naill ai wrth ymgeisio neu 
ar ôl dyfarnu’r grant, gweithredu’n anonest neu’n destun ymchwiliad gennym ni, 
corff rheoleiddio neu’r heddlu, neu os ydym yn ystyried am unrhyw reswm arall 
bod arian cyhoeddus wedi’i beryglu neu os byddwch yn gwneud unrhyw beth 
arall sy’n difrïo ni neu’r Loteri Genedlaethol.

2.5  Rydych yn mynd, neu os yn ein barn ni rydych yn debygol o fynd, i ddwylo’r 
gweinyddwyr, datodiad, derbynyddiad, diddymiad neu, yn Yr Alban, os caiff ystâd 
eich mudiad ei secwestru;

3. Rydych yn cydnabod y canlynol:

3.1  mae’r grant at eich defnydd chi’n unig a gallwn fynnu eich bod yn talu cyfran o 
unrhyw enillion yn sgil gwaredu asedau a brynwyd neu a wellwyd gyda’r grant; 

3.2  ni fyddwn yn cynyddu’r grant os byddwch yn gwario mwy na’r gyllideb gytunedig 
a gallwn warantu’r grant dim ond cyhyd â bydd y Loteri Genedlaethol yn parhau i 
weithredu a’n bod ni’n derbyn digon o gyllid ganddo;

3.3  nid yw’r grant yn ystyriaeth ar gyfer unrhyw gyflenwad trethadwy at ddibenion 
TAW 

3.4  ni fyddwn yn atebol am unrhyw gostau neu ddeilliannau a geir gennych chi 
neu drydydd partïon sy’n deillio naill ai’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol 
o’r prosiect, neu o fethu â thalu neu ddiddymu’r grant, ac eithrio i’r graddau a 
ganiateir gan y gyfraith; 

3.5  bydd yr amodau a thelerau hyn yn parau mewn grym am flwyddyn ar ôl i’r grant 
gael ei dalu neu hyd nes y bydd y prosiect wedi’i gwblhau, p’un bynnag yw’r 
hwyraf. Bydd cymalau 1.2, 1.4, 1.6, 1.9, 1.10, 1.11 a 3.4 yn parhau ar ôl i’r Amodau 
a Thelerau ddod i ben; ac

3.6  os caiff y cais a’r dyfarniad grant eu gwneud yn electronig, tybir bod y cytundeb 
rhyngom yn un ysgrifenedig a thybir mai derbyn ar-lein yr amodau a thelerau hyn 
gennych chi fydd y llofnod ar y cytundeb hwnnw.
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Datganiad

Ticiwch y blychau a llofnodwch isod i gadarnhau’r canlynol:
Rydych wedi cael eich awdurdodi gan gorff llywodraethu eich mudiad (y 
bwrdd neu bwyllgor sy’n rhedeg eich mudiad) i gyflwyno’r cais hwn a derbyn 
yr Amodau a Thelerau a ddisgrifir uchod ar eu rhan.

 Cytunaf

Mae’r holl wybodaeth rydych wedi ei darparu yn eich cais yn gywir ac yn 
gyflawn a byddwch yn ein hysbysu ni am unrhyw newidiadau.

 Cytunaf

Rydych yn deall y byddwn yn defnyddio unrhyw wybodaeth rydych wedi’i 
darparu at y dibenion a ddisgrifir o dan y Datganiad Diogelu Data.

 Cytunaf

Os gofynnir am wybodaeth ynglŷn â’r cais hwn o dan y Ddeddf Rhyddid 
Gwybodaeth, byddwn yn ei rhyddhau yn unol â’n polisi Rhyddid Gwybodaeth.

 Cytunaf

Cyswllt sy’n gyfreithiol gyfrifol  
(mae’n rhaid mai hwn yw’r person a enwir yng nghwestiwn 23)
Enw llawn  

Swydd yn y mudiad 

Dyddiad Llofnod

Os ydych yn bwriadu anfon eich cais atom trwy e-bost, gwnewch yn siŵr bod yr holl 
lofnodion yn gopïau wedi’u sganio o lofnodion go iawn. Ni allwn dderbyn enw wedi’i deipio. 

Anfon eich cais wedi’i gwblhau
Mae’n gyflymach i ni asesu ceisiadau 
sy’n dod trwy e-bost. Rhowch enw 
eich mudiad ym maes pwnc yr e-bost 
a’i anfon i cymru@arianibawb.org.uk. 

Os ydych eisiau anfon eich cais 
trwy’r post, anfonwch ef i’r cyfeiriad a 
ganlyn Ceisiadau Arian i Bawb, Cronfa 
Loteri Fawr, 10fed Llawr, Tŷ Helmont, 
Ffordd Churchill, Caerdydd, CF10 2DY.

Noder 
Os na allwn brosesu’ch cais oherwydd 
gwybodaeth anghywir neu ar goll, 
byddwn yn cysylltu â chi. Mae 
gennych bythefnos i ddarparu’r 
wybodaeth sydd ar goll neu ni fyddwn 
yn bwrw ‘mlaen gyda’ch cais.

Cyfriflenni Banc
Gwnewch yn siŵr eich bod wedi atodi copi o 
gyfriflen banc o’r tri mis diwethaf. Dylai hon fod ar 
gyfer y cyfrif yr ydych eisiau i ni dalu’ch grant iddo 
os byddwch yn llwyddiannus. Mae’n rhaid iddo fod 
yn enw cyfreithiol eich mudiad, a hefyd dangos 
cyfeiriad, côd didoli a rhif cyfrif eich mudiad. Os 
yw’ch cyfrif yn un sydd newydd ei agor (o fewn 3 
mis), byddwn yn derbyn copi o’r llythyr o groeso 
gan y banc. Mae’n rhaid i hwn gadarnhau dyddiad 
agor y cyfrif ynghyd â manylion eich cyfrif.
Os ydych yn ysgol sy’n defnyddio cyfrif banc 
awdurdod lleol, atodwch lythyr gan yr awdurdod 
lleol sy’n cadarnhau enw eich ysgol, enw, rhif a 
chôd didoli’r cyfrif banc. Mae’n rhaid i’r llythyr fod â 
dyddiad arno ac ar bapur swyddogol yr awdurdod 
lleol. Gall cyrff statudol eraill atodi llythyr gan eu 
hadran gyllid sy’n cadarnhau manylion y cyfrif banc 
y byddai arian yn cael ei dalu iddo. 

mailto:cymru%40arianibawb.org.uk?subject=
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Manylion cyswllt
E-bost:  cymru@cronfagymunedolylg.org.uk

Ffôn: 0300 123 0735

Cyfnewid testun: 18001 plws 0300 123 0735  

Gwefan: cronfagymunedolylg.org.uk

Cysylltwch â ni
 /TNLCommunityFundWales

 @TNLComFundWales

mailto:cymru%40cronfagymunedolylg.org.uk?subject=
http://www.cronfagymunedolylg.org.uk
http://www.facebook.com/TNLCommunityFundWales
http://www.twitter.com/TNLComFundWales
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